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Bijlage(n): Artikel 46 vragen van BBS

Postadres: Postbus 2000, 3760 CA Soest

2. Wilt u de symbolisch uitgestoken hand door een groep ouders van leerlingen van de PWA 
aannemen en ook hen betrekken bij het vinden van een oplossing?
De ouders hebben samen een collectief gevormd en hebben aan de gemeente gevraagd hen te betrekken in 
de ontwikkelingen rond de sluiting van de PWA. De gemeente heeft inmiddels de argumenten van deze 
ouders gehoord. Deze wensen worden ook besproken door deze groep ouders met de schoolbesturen. De 
taak van de gemeente is om voor onderwijshuisvesting te zorgen inzake openbaar onderwijs. Het is aan de 
schoolbesturen hoe dit te organiseren.

Wij hebben uw artikel 46 vragen in goede orde ontvangen. In deze brief zullen wij uw vragen 
beantwoorden.

1. Is het college voornemens op korte termijn met de bestuurders van het basisonderwijs te 
overleggen hoe de bewoners van 't Hart voorzien blijven van voldoende keuzemogelijkheid van scholen 
binnen hun wijk? Dit om goede spreiding, zoals vastgelegd in het IHP, gegarandeerd blijft?
De gemeente voert zeker overleg met de bestuurders van zowel het openbaar onderwijs (de Stev) als de 
andere schoolbesturen. De gemeente is verantwoordelijk voor het bieden van voldoende 
onderwijshuisvesting in de gemeente Soest. De schoolbesturen hebben onderling overleg wat er mogelijk is.

ingen? Neemt u dan gerust contact op met Heikelien van Dillen, 
lillen@soest.nl.
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Meer informatie?
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